
14 Godt nytt for Gjerpen

Har du opplevd et 
"hellig øyeblikk" ?
Kjære leser!

Redaksjonen vil gjerne bringe videre 
de gode og oppbyggelige hverdags-
glimtene. Kanskje har du opplevd 
noen ”gyldne minutter” eller ”et hellig 
øyeblikk”.

Vi håper du vil dele med oss hendelser 
og opplevelser til glede og oppmunt-
ring. Men det kan også være noe som 
fyller oss med undring og ærefrykt, 
eller noe som gir oss en følelse å være 
vitne til noe personlig verdifullt.  

Dette inviterer vi deg til å være med 
på. Vi tror at du en eller fl ere ganger 
har opplevd noe som har gjort sterkt, 
positivt inntrykk på deg. Dette er vi 
sikre på at mange i Gjerpen gjerne vil 
lese om.

Del det med oss enten ved at du skriver 
selv eller ved at du ber en av oss i 
redaksjonen om å føre det i pennen for 
deg. Herved er oppfordringen gitt. 

Vi håper på mange store, gode øy-
eblikk. Til glede for oss alle.
Har du et bilde som kan egne seg som 
illustrasjon, ville det selvfølgelig være 
ekstra hyggelig.

redaksjonen

FELLESMØTER
i GJERPEN
8.-11.mars8.-11.mars8

Hovedtaler under vinterens felles-
møter i Gjerpen er
Trond Løberg
Han kommer fra Gjerpen og har 
mye av sin slekt her. Trond Løberg 
er for tiden hovedprest i Storsalen i 
Oslo.

Programmet for fellesmøtene ser 
slik ut: 
Torsdag 8.mars:  
Møte på Ås bedehus kl.19.     
Fredag 9.mars: 
 Møte på Sneltvedt kl.19. 

Lørdag 10 mars: 
Seminar på Venstøp bedeh kl.11-13.
Lørdag 10 mars: 
Familiesamling på Betel kl.16.30. 

Søndag 11. mars: 
Gudstjeneste i Gjerpen kirke kl.11. 

Kaffe og litt å bite i etter hvert møte.  

     ALLE ER VELKOMMEN !

Utleie av Menighetshuset: Benytt våre trivelige lokaler til møter, 
fester, bursdager, konfi rmasjon mm. 
Priseks.: Peisestua m/ kjøkken kr. 700
Storsalen m/ kjøkken kr. 1100.
Prisene dekker renhold og oppvask.
Bestill huset hos: Grethe og Bjørn 
Solbakken, Telefon 35 59 01 69.


